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تأثیر درمان شناختی و رفتاری بیخوابی بر شاخصههای خواب در مبتالیان به بیخوابی و
وقفه تنفسی انسدادی
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 1گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راه دانش بابل ،مازندران ،ایران

چکیده
مقدمه :با توجه به سختی درمان در مبتالیان به اختالل بیخوابی و وقفه تنف سی ان سدادی خواب ،پژوهش حا ضر به دنبال برر سی تأثیر
درمان شناختی رفتاری بر تغییرات هفتگی پارامترهای خواب و میزان خوابآلودگی در بین بیماران با وقفه تنفسی متوسط و شدید بود.
مواد و روشها :روش پژوهش نیمه آزمای شی از نوع طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بوده ا ست .جامعه آماری پژوهش 133
نفر از مراجعهکنندگان با م شکل وقفهی تنف سی خواب و اختالل بیخوابی به کلینیک خواب در تهران بودند که به روش هدفمند انتخاب
شدند .ابزارها پژوهش شامل مقیاس خوابآلودگی ایپورث ،پلی سومنوگرافی ،ثبت خاطرات خواب ،دستگاه فشار جریان مثبت هوا و درمان
شناختی رفتاری بیخوابی میباشد .برای تحلیل دادهها از مدل خطی آمیخته استفاده شد.
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دریافت1911/6/6 :

پذیرش1911/11/4 :

انتشار آنالین1911/11/82 :

نتایج :خوابآلودگی روزانه بیماران در هفته اول اندکی افزایش یافت و در هفتههای بعدی مجدداً به سطططط پیش از درمان بازگشطططت.
همچنین بی ماران ،بهبود تدریجی تأخیر در به خواب رفتن ،اولین بیداری پس از خواب ،بهبود کیفیت خواب ،زمان در رختخواب و میزان
خوابآلودگی را در طول هفتههای درمان تجربه کردند.

به نظر میرسد برای افزایش خوابآلودگی روزانه بیماران در هفتههای اولیه درمان ،باید از نزدیک موردبررسی قرار بگیرند.
کلمات کلیدی :بیخوابی ،درمان شناختی رفتاری برای بیخوابی ،درمان محدودکننده خواب ،آپنه انسدادی خواب ،پلی سومنوگرافی.
*نوی سنده م سئول :مریم طالبی ،ا ستادیار گروه روان شنا سی مو س سه آموزش عالی غیرانتفاعی راه دانش بابل ،مازندران ،ایران.
تلفن ،3181171211899 :ایمیلMaryam.talebi68@yahoo.com :
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نتیجهگیری :درمان شناختی رفتاری بیخوابی در حضور اختالل وقفه تنفسی متوسط و شدید ،درمانی مطمئن و مؤثر است .بااینوجود،
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Apnea
Hypopnea
3 Polysomnography
4 Continuous positive airway pressure
5 Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia
6 Bedtime Restriction Therapy
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خواب یکی از مهمترین چرخههای طبیعی و یک الگوی پیچیده
زیسططتشططناختی اسططت .منظور از خواب ،اثرات مربوط به دو
فرآیند شطططبانهروزی )دوره  71سطططاعته شطططبانهروز( و تعادلی
همچون کفایت خواب شطططبانه ،کمیت خواب و خواب آلودگی
روزانه می باشططد .توجه به خواب به دو دلیل اهمیت دارد :اوالً
شکایات مربوط به خواب شایع ه ستند ،ثانیاً خواب بیکیفیت
شاخص موردتوجه در بسیاری از بیماریهای روانشناختی است.
خواب باکیفیت میتواند به باز سازی روحی و ج سمی فرد کمک
کند زیرا ترمیم سطططلولی و آرامش یهنی فرد به خواب وابسطططته
است [ .]1کمیت و کیفیت خواب بر سالمت اثر داشته و همواره
از آن بهعنوان یک عامل مؤثر بر کیفیت زندگی یاد میشود [.]7
افرادی که اختالل خوابدارند نهتنها از خ ستگی بلکه از ا شکال
در ترمیم سلولی ،نقص در حافظه و یادگیری ،افزایش استرس و
اضططططراب و کاهش کیف یت ز ندگی روزمره نیز رنی می بر ند
بنابراین اختالل خواب می تواند اثرات زیانباری بر سطططالمتی فرد
داشططته باشططد [ .]9بی خوابی و اختالل وقفه تنفسططی انسططدادی
خواب دو اختالل شططایع خواب هسططتند که در 13درصططد از
جمع یت عمومی رخ می د هد .در ایران حدود  5درصططططد از
بزرگسططاالن از اختالالت تنفسططی حین خواب و  56درصططد از
بزرگ سطططاالن از بی خوابی رنی می بر ند [ .]1بی ماران مبتال به
اختالل تنفسی خواب و بیخوابی به علت خوابآلودگی در طول
روز در اکثر فعالیتهای روزانه دچار ضعف می شوند .بیخوابی با
شططکایت های مزمن ازجمله مشططکالت در شططروع خواب ،حفظ
خواب یا بیدار شدن در صب زود همراه با اختالالت عملکردی
مرتبط با روز مشخص می شود .درحالیکه وقفه تنفسی خواب با
7
ب سته شدن مجاری تنف سی 1یا باریک شدن راه هوایی تنف سی
در هنگام خواب م شخص می شود و منجر به کاهش اک سیژن،
برانگیختگی گذرا و بروز فعالیتهای سی ستم ع صبی سمپاتیک
میشود .حضور و شدت وقفهها نشاندهنده میانگین تعداد وقفه
تنفسی در هر ساعت خواب است [.]5
 93تا  23در صد از بیماران مبتالبه اختالل وقفه تنف سی ،عالئم
بی خوابی بالینی قابلتوجهی نشططان می دهند ،درحالیکه  71تا
 62درصطططد از بیماران بی خوابی هنگامیکه با دسطططتگاه پلی
سططومونوگرافی )PSG( 9ارزیابی می شططوند ،دارای اختالل وقفه
تنفسططی نیز ،هسططتند [ .]6اختالالت خواب معموالً موجططططط
خواب آلودگی وسططیع روزانه می شططود که می تواند بر روی خُلق،

هوشططیاری ،حافظه ،امنیت و عملکرد روزانه فرد تأثیرگذار باشططد
خوابآلودگی یکی از جوان اصلی خواب ناکافی است .همچنین
ممکن است افراد به حطططوادث و آسطططی هط طای بعطططدی مستعد
شطططوند [ .]2هم زمانی این دو اختالل باعث می شطططود که این
بیماران اختالل خواب را بهصططورت شططدید تجربه کنند و در
مقای سه با بیمارانی که فقط بی خوابی یا وقفه تنف سی بهتنهایی
دارند ،در طول روز بی شتر اح ساس خوابآلودگی ،اف سردگی و
ک سالت کنند ،و افت عملکرد دا شته با شند ،که این م سئله در
بل ند مدت منجر به کاهش کیف یت ز ندگی ،و افزایش سطططایر
اختالالت روانپز شکی آنان می شود [ .]1 ,8روش ا صلی درمان
اختالل وقفه تنف سی ا ستفاده از د ستگاه (1 CPAPف شار جریان
هوای مثبت دائمی) می باشطد .که پذیرش و اسطتفاده منظم آن
برای بیماران دشطططوار اسطططت بهخصطططو برای بیمارانی که از
بیخوابی هم رنی میبرند [.]13
بیماران مبتالبه اختالل وقفه تنفسی که دچار بیخوابی مشترک
نیز ه ستند ،علیرغم وجود اختالل خواب شدید و افت عملکرد
در روز ،در مقای سه با بیماران با وقفه تنف سی بهتنهایی ،کمتر از
این درمان اسطططتفاده می کنند؛ و میزان تابعیت آنان از درمان
پایین می باشطططد؛ بنابراین بهتر اسطططت قبل از شطططروع درمان با
دستگاه ،برای درمان بیخوابی ارجاع داده شوند [.]11
( 5CBTIرفتاردرمانی شناختی بیخوابی) یک درمان چندبعدی
و غیر دارویی پیشططنهادی برای بیخوابی میباشططد و هدف آن
اصطالح عواملی اسطت که بیخوابی را تداوم میبخشطند .یکی از
مؤلفههای اجزای  ،CBTiمحدودیت درمانی هنگام خواب ا ست
که معموالً روابط شطططرطی نامناسططط در اتاقخواب را بهتدریی
کاهش می د هد و درنتی جه با عث کاهش ز مان ب یداری در
رختخواب می شطططود .در طول م حدود یت خواب ،در مانگران،
بیماران را راهنمایی میکنند تا زمان گذراندن در رختخواب را،
برای افزایش فشار هوموستاتیک ،کاهش بیدار شدنها و تحکیم
دورههای خواب ،در چندین شطط متوالی بهطور موقت محدود
کنند تا تعادل بین زمان خوابیدن و خوابآلودگی در طول روز
حاصل شود .در طی هفتههای اولیه محدودیت خواب،)BRT( 6
بیماران بیخوابی معموالً کمخوابی جزئی را تجربه میکنند که
باگذشت زمان ،باعث افزایش سط خواب روز و تحکیم دورههای
خواب میشود.
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مواد و روشها
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پارامترهای خواب آنها بهبود خواهد یافت اما شواهد پژوه شی
ن شان میدهد که همی شه ممکن نی ست و پیامد منفی ماندن
طوالنی مدت در رختخواب که درنتیجه عدم پیروی از درمان
اسططت در ماههای آتی شططروع درمان با  CPAPدیده میشططود
[ .]18زیرا با افزایش سططاعتهای بیداری در رختخواب منجر به
افزایش خوابآلودگی در طول روز و تشدید بیماری فرد میشود
[ . ]11بنابراین پیدا کردن راهکاری برای بهبود تمام پارامترهای
خواب از اهمیت ویژهای برخوردار است.
بهواقع انتقال از متغیرهای زیسططت پزشططکی (سططن ،جنس ،قطر
گردن ،شططدت آپنه) به متغیرهای روانشططناختی (محدودیت
خواب ،خود کارآ مدی ،باور های مربوط به بی ماری و در مان و
پشططتیبانی اجتماعی) که از سططوی سططازمان بهداشططت جهانی
( )WHOمطرحشده است بدین معناست که روند بهبودی بیمار
بس طیار به سططبک زندگی فرد مربوط میشططود ]73[ .همچنین با
تو جه به این که در مان قطعی این اختالل به مرورز مان ات فاق
میافتد و چون این بیماران معموالً راحت درمان نمیشوند ،روند
بیماری ادامهدار شده و تبدیل به بیماری مزمن می شود و بیمار
سعی میکند بیماری خود را اداره کند و با آن سازگار شود،
اینجاسططت که نقش عوامل روانشططناختی اهمیت زیادی پیدا
میکنند و متغیرهای روانشنا سی مفید واقع می شود [ .]71زیرا
که در بیماریهای مزمن ،رویکرد تک علتی در ست نی ست  ،و
عوامل دیگری مثل سطبک زندگی ،بهداشطت خواب ،محدودیت
خواب و یا عوامل رفتاری نیز وجود دارد که گهگاه نهفته هستند
ولی بر رویهم تأثیر می گذارند .بنابراین با ید به متغیرهای
روانی -اجت ماعی دیگری که تعیین کن نده های بسططط یار مهم
آسی پذیری ،شدت و شروع بیماری هستند نیز توجه کرد.
با توجه به نتایی پژوهش های فوق و با در نظر داشطططتن این که
شطططیوع اختالل در جامعه و تأثیراتی که بر روی کارکرد فردی و
اجتماعی مبتالیان می گذارد ،می تواند نقش تعیین کننده ای در
سالمت جامعه دا شته با شد و در همزمانی این دو اختالل ،بهتر
است قبل از شروع درمان با  ،CPAPبا انواع درمانهای شناختی
رفتاری ،برخی از م سائل اختالل بهبود پیدا کند ،لذا در پژوهش
حاضططر از یکی از مؤلفههای درمان شططناختی رفتاری که درمان
م حدود یت خواب اسططططت ج هت بررسطططی تغییرات هفتگی
پارامترهای خواب و میزان خواب آلودگی در بین بیماران با وقفه
تنفسی متوسط و شدید استفاده شد.
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بااین حال ،اختالل وق فه تنفسطططی در مان نشططططده معموالً با
خواب آلودگی در طول روز همراه اسططت؛ بنابراین ،نگرانی وجود
دارد که محدودیت جزئی خواب در طی ش های متوالی باعث
خواب آلودگی بیشططتر در روز شططود و این مسططئله منجر به افت
عملکرد روزانه و یا افزایش ت صادفات و سایل نقلیه شود؛ زیرا در
طی محدودیت خواب ،بیماران مبتالبه اختالل وقفه تنفسطططی
خواب شدید ممکن ا ست به دلیل خواب بیشازحد در روز در
مقایسه با بیمارانی که دارای اختالل وقفه تنفسی خواب متوسط
هستند ،در معرض خطر بیشتری باشند [.]17
کایل و همکاران ،)7311( 2تغییرات در خواب آلودگی روزانه و
پارامتر های خواب هدف را ق بل ،حین و ب عد از  1جلسطططه
محدودیت خواب در  16بیمار مبتالبه بی خوابی بررسطی کردند.
در طی سه هفته اول ،بیماران خوابآلودگی را افزایش دادند ،اما
خوابآلودگی با پیگیری  9ماهه به سط قبل از درمان بازگشت.
این افزایش اولیه در خواب آلودگی با کاهش  11دقیقه ای در
زمان کلی خواب در طول ش اول محدودیت خواب همراه بود
[ .]19مطالعه نیمه تجربی سطططوییتمن و همکاران ،)7373(8از
اثربخشطططی درمان شطططناختی رفتاری بی خوابی در این بیماران
پشتیبانی میکند .و نشان میدهد که در مقایسه با گروه کنترل،
درمان شناختی رفتاری بی خوابی منجر به بهبود بی شتر شدت
بی خوابی ،شططناخت های مرتبط با خواب و عملکرد پارامترهای
خواب در بیماران مبتالبه بیخوابی و وقفه تنفسی می شود [.]8
هم چنین در مطططالعططططططه ی آزمططایشطططگططاهی لوکططا؛بنتس و
پرالتا ،)7311(1اختالل وقفه تنفسطططی خواب با گسطططتره ای از
نشطططانههطططا که شامل کاهش در کل زمان خواب ،کارآمطططدی
خطططططواب و ططططططول خواب ( )REMحرکت سططریع چشططم و
خوابآلودگی در گروهی که با میدان مغناطیسطططی در تمطططاس
بودنطد ،گطزارش شطد [ .]11عالوه برنشان دادن اثربخشی درمان
شناختی رفتاری بیخوابی ،بررسی مناس بودن و ایمنی درمان
شناختی رفتاری بیخوابی در حضور اختالل وقفه تنفسی خواب
متو سط و شدید و همچنین در بین بیماران مبتالبه بیخوابی و
وقفه تنف سی که با شروع خواب با افزایش خواب همراه ا ست،
مهم است [.]15
با توجه به پیامدهای منفی عدم درمان قطعی در این بیماران و
همچنین عدم تابعیت از درمان  CPAPپیدا کردن راهی برای
پایبندی 13بیمار به درمان از اهمیت باالیی برخوردار است []16
اکثر این بیماران از عالئم بالینی این اختالل که منجر به افزایش
خوابآلودگی در روز میشود رنی میبرند [ .]12اگرچه استاندارد
بالینی این است که با درمان اختالل تنفسی شبانه افراد  ،همهی
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Electroencephalogram

11
12

Electrooculogram
transcutaneous electromyogram
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پلی سططومنوگرافی :پلی سططومنوگرافی روش مناسططبی برای پی
بردن به اختالل خواب در افراد مبتال ا ست .سه روش مطالعهی
تشخیصی پایهی پلی سومنوگرافی را تشکیل میدهند .این سه
11
روش شامل ثبت امواج مغزی بهو سیلهی الکتروآن سفالوگرام ،
حرکات چشم بهوسیلهی الکترواکولوگرام 17ثبت فعالیت عضالت
صطورتی بهوسطیلهی ترانس کوتانئوس الکترومیوگرام 19اسطت و
مراحل خواب بهوسیلهی این روشها تعیین میشود [.]79
در مان شططط ناختی رف تاری بی خوابی :اجزای جلسطططات در مانی
شطططناختی رفتاری بی خوابی شطططامل محدودیت خواب ،کنترل
محرک ،آموزش بهداشت خواب و بازسازی شناختی میباشد که
در این پژوهش با توجه به محدودیت زمانی جلسطططات و باهدف

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1399.6.1.7.6

موردسنجش قرار میدهد [.]7

] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.6.1.29

این پژوهش از نوع طرح های نیمه آزمایشطططی و به صطططورت
پیش آزمون و پس آزمون بططا گروه کنترل بود .جططامعططه ی
موردپژوهش ه مه مراج عه کن ند گان به کلین یک خواب در
ته ران می باشند؛ که تعداد  133نفر با مشکل وقفه ی تنفسی
خواب و هم زمانی آن با اختالل بی خوابی ،با ا ستفاده از روش
نمونه گیری در د سترس که دارای مالک های ورود ت شخیص
قطعی اختالل وقفه تنف سی تو سط پز شک بخش و هم زمانی
آن بططا اختالل بی خوابی ،مبتال نبودن بططه اختالل هططای
سطط ایکوتیک ،شططخصططیت و سططو مصططرف مواد ،عدم مصططرف
داروهای خواب آور ،میزان وقفه های تنفسططی حداقل  15طبق
دسططتگاه پلی سططومناگرافی ،حداکثر  63سططال سططن و رعایت
شاخص های اخالقی و تمایل به همکاری می باشند و بیمارانی
که در این رده سنی نبودند و یا اختالل بی خوابی آنان نا شی
از اخت الل وقفه تنف سی ان سدادی درمان ن شده بود و همچنین
هر نوع اختالل های همراهی مثل سطططندرم پاهای بی قرار ،یا
اختالل پز شکی که نیاز به درمان فوری دارد ،ا شتغال فعلی
به عنوان ران نده ت جاری و یا عدم ت ما یل برای هم کاری از
مطالعه خارج شدند و افراد واجد شرایط به صورت تصادفی در
دو گروه  53نفری به عنوان گروه ها ی آزمایش و کنترل قرار
گرفتنططد 7 .نفر از اعضططططای گروه کنترل قبططل از اجرای
پیش آزمون از تحقیق انصطططراف دادند؛ بنابراین گروه آزمایش
 53نفر و گروه کنترل  18بودند .ازنظر شطططدت آپنه در گروه
آزمایش  76نفر آپنه متو سط و  71نفر آپن ه شدید دا شتند.
در گروه کنترل  76نفر آپنه متوسططط و  77نفر آپنه شططدید
داشتند.
جن سیت اع ضای گروه آزمایش شامل  56در صد مرد و 11
در صد زن بود .در گروه کنترل  57در صد مرد و  18در صد
زن بود ند .م یانگین و انحراف مع یار سطططن گروه آز مایش به
ترتی  59/98و  8/61سال و در گروه کنترل  51/57و 1/72
سططال بود .گروه کنترل در مرحله پیش آزمون و پس آزمون به
مقیاس خواب آلودگی ایپورث پاسطططا دادند و به یک هفته به
ث بت روزا نه وضطططع یت خواب خود پرداخت ند .گروه آز مایش
عالوه بر دو مرحله یادشططده 1 ،بار دیگر مورداندازه گیری قرار
گرفت ند که در ز مان  1هف ته ای اجرای در مان شططط ناختی
رفتاری این کار انجام شططد .درمان رفتاری شططناختی را در 1
جلسططه ی  13دقیقه ای برای آزمودنی های گروه آزمایش اجرا
شد .در این مدت آزمودنی های گروه گواه هیچ گونه مداخلهای
را دریافت نکردند و وارد لیسططت انتظار شططدند که در صطورت

اثربخشطططی درمان و تمایل مراجعه کنندگان تحت درمان قرار
بگیرند .همچنین ابزارهای ییل مورد استفاده قرار گرفتند:
مقیاس خوابآلودگی ایپورث (:)Epworth Sleepiness Scale
یک مق یاس سطططاده خود گزارش دهی که به منظور ارز یابی
خواب آلودگی روزانه طراحیشططده اسططت .این مقیاس شططامل 8
سؤال میبا شد که فرد را در  8موقعیت مختلف ن سبتاً شایع در
زندگی روزمره بررسی میکند .همه سؤالهای این پرسشنامه از
 3-9نمره گذاری می شطططو ند .صطططفر برای وقتی که شطططانس
خوابآلودگی تقریباً صفر است و  9وقتیکه شانس خوابآلودگی
باالسططت .نمره کل  13به باال نشططاندهنده خواب آلودگی افراطی
روزانه اسططت .در ایران در سططال  1918این پرسططشططنامه توسططط
احمدی؛ چهری و گلدسته مورد ارزیابی قرار گرفت .این محققین
نتیجه گرفتند که این پرسطططشطططنامه ابزار پایا و معتبر بهمنظور
ارزیابی خواب آلودگی روزانه اسططت و میتواند در جمعیت بالینی
و سایر جمعیتها مورداستفاده قرار گیرد [.]77
فشار جریان هوای همواره مثبت یا مداوم مثبت ( Continuous
 :)positive airwayاین دستگاه بهصورت آزادسازی یک جریان
هوای مختصر پیو سته ا ست که مستقیم وارد بینی فرد می شود
و موج رفع گرفتگی عمل تنفس میشطططود .قسطططمت اصطططلی
دسطططتگاه شطططامل یک بدنه کوچک قابلحمل اسطططت که هوا را
بهآرامی فشططرده و آزاد میکند .اغل بر روی بدنه دسططتگاه یک
صفحهنمایش آنالوگ یا دیجیتال وجود دارد که نشاندهنده این
ا ست که د ستگاه در حال کار کردن ا ست و میزان ف شار هوای
تولیدشده توسط دستگاه را نیز مشخص میکند .افراد متخصص
درزمینه پزشططکی میتوانند با توجه به نیازها و وضططعیت خا
افراد میزان فشططططار هوای داخلی را معین و تنظیم کرده و با
شطططرایط فرد تطبیق دهنططد و پططارامترهططای کلی خواب را

مریم طالبی  /تأثیر درمان شناختی و رفتاری بیخوابی بر شاخصههای خواب در مبتالیان به بیخوابی و وقفه تنفسی انسدادی
کنترل بیخوابیهای شطططبانه بعد از بیدار شطططدنهای وقفههای
تنفسطططی و مدیر یت خواب فقط از مؤل فه ی م حدود یت خواب

95

اسططتفاده شططد .برای تحلیل دادههای توصططیفی و اسططتنباطی از
نرمافزار  SPSS 23استفاده شد.

جدول  :1میانگین و انحراف معیار خوابآلودگی و پارامترهای خواب
گروه آزمایش
 OSAمتوسط

گروه کنترل

 OSAشدید

 OSAمتوسط

 OSAشدید

زمان کل خواب (دقیقه)

(919/67)63/98

(923/53)6/56

(953/38)62/92

زمان در رختخواب (دقیقه)

(532/16)21/71

(519/33)89/11

(512/17)81/81

(597/55)28/22

کارایی خواب (درصد)

(69/17)19/16

(63/88)19/21

(66/16)17/51

(62/35)17/59

بیداری بعد از شروع خواب (دقیقه)

(137/91)11/28

(11/17)51/75

(131/65)51/37

(11/11)51/11

تأخیر شروع خواب (دقیقه)

(61/11)76/15

(17/88)76/31

(58/38)13/69

(12/11)91/26

خوابآلودگی

(2/31)9/86

(2/21)1/38

(13/33)5/36

(11/35)5/19

زمان کل خواب (دقیقه)

(969/31)21/36

(988/62)61/13

(965/15)62/18

(929/11)23/19

زمان در رختخواب (دقیقه)

(113/38)25/11

(122/88)2/91

(537/33)26/79

(536/36)61/57

پیشآزمون

پسآزمون

کارایی خواب (درصد)

(22/61)17/71

(26/51)11/67

(62/88)17/81

(68/15)19/36

بیداری بعد از شروع خواب (دقیقه)

(61/29)98/91

(23/25)11/52

(133/88)18/76

(88/18)55/59

تأخیر شروع خواب (دقیقه)

(92/51)98/16

(95/12)72/17

(55/17)91/61

(53/33)13/81

جدول  :8میانگین و انحراف معیار خوابآلودگی و پارامترهای خواب در گروه آزمایش
OSA
متوسط

زمان کل
خواب
(دقیقه)
زمان در
رختخواب
(دقیقه)
کارایی خواب
(درصد)
بیداری بعد از
شروع خواب
(دقیقه)
تأخیر شروع
خواب
(دقیقه)
خوابآلودگی

(919/67)63/98

(971/15)52/95

(935/38)57/18

(999/98)65/97

(956/79)51/51

(923/53)6/56

(532/16)21/71

(111/16)81/15

(179/38)29/13

(191/31)81/11

(198/33)21/95

(113/38)25/11

(69/17)19/16

(61/88)17/11

(61/29)19/19

(25/91)11/21

(26/53)17/99

(22/61)17/71

(137/91)11/28

(137/95)18/57

(62/81)91/17

(58/53)91/16

(61/31)11/57

(61/29)98/91

(61/11)76/15

(52/16)91/12

(51/22)91/12

(11/91)97/36

(91/98)99/87

(92/51)98/16

(13/51)1/71

(1/31)1/99

(19/89)1/63

(13/98)9/86

(8/51)9/82

(2/21)1/38

(969/31)21/36

(969/89)68/71

(971/16)65/31

(965/21)26/19

(987/19)67/67

(988/62)61/13

(519/33)89/11

(513/17)21/89

(157/3)87/85

(121/25)29/16

(126/19)22/91

(122/88)2/91

(63/88)19/21

(61/33)11/82

(62/33)11/92

(25/21)17/71

(26/21)11/52

(26/51)11/67

زمان کل
خواب
(دقیقه)
زمان در
رختخواب
(دقیقه)
کارایی خواب
(درصد)
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خوابآلودگی

(8/17)1/18

(1/33)1/19

(11/98)1/17

(8/65)1/18

(6/71)9/12

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1399.6.1.7.6

OSA
شدید

پیشآزمون

هفته 1

هفته 8

هفته 9

هفته 4

پسآزمون
(2/31)9/86

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09

خوابآلودگی

(8/17)1/18

(13/51)1/71

(1/17)1/55

(13/86)5/25
(969/31)61/99
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بیداری بعد از
شروع خواب
(دقیقه)
تأخیر شروع

(11/17)51/75

(11/25)52/85

(58/21)91/12

(61/71)91/29

(69/25)15/19

(23/25)11/52

(17/88)76/31

(12/12)71/93

(13/17)96/85

(13/71)77/29

(96/31)97/91

(95/12)72/17

یافتهها

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09
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تحلیل دادهها با استفاده از شاخصهای میانگین و انحراف معیار
و مدل خطی آمیخ ته ان جام شطططد .م یانگین و انحراف مع یار
پیشآزمون و پس آزمون برای دو گروه در جدول  1ارائهشطططده
اسطططت .تغییرات متغیرهای تحقیق در گروه آزمایش به تفکیک
شدت وقفه در جدول  7آورده شده است .برای پاسا به سؤاالت
دو گروه مدل خطی آمیخته اجرا شططد .نخسططت تأثیر متغیرهای
زمان ،شططدت وقفه و تعامل آنها در گروه آزمایش بررسططی شططد
( جدول  .)9برای بررسطططی تأثیر در مان شططط ناختی رف تاری بر
بی خوابی و پارامتر های خواب ،گروه کنترل با گروه آز مایش
مقایسططه شططد .کنش متقابل گروه بازمان در این قسططمت برای
مشخص شدن تأثیر درمان شناختی رفتاری آزمون شد (جدول
 .)1برقراری مفروضطططه های نرمال بودن باقیمانده ها و همگنی
پراکندگی در مدلها با بررسططی نمودارهای باقیماندهها بررسططی
شد.
خوابآلودگی :اثر اصططلی زمان برای خواب آلودگی معنادار اسططت
( .)P=3/331 ،F=16/26میزان خواب آلودگی هف ته دوم به طور
مع ناداری بیشطططتر از سططططایر مرا حل اسططططت .خواب آلودگی
م شارکتکنندهها از هفته دوم به بعد کاهش یافت بهگونهای که
م یانگین خواب آلودگی پس آزمون به طور معنی داری کمتر از
پیشآزمون بود (=7/11تفاوت میانگین .)P=3/376 ،تعامل زمان
با  OSAمعنادار نیسطططت اما اثر اصطططلی  OSAمعنادار اسطططت
( )P=3/332 ،F=2/51که میانگین خواب آلودگی سط متو سط
 1/22نمره کمتر از سط شدید ا ست ( .)P>3/331اثر تعامل
ز مان و گروه مع نادار بود ( )P=3/331 ،F =2/31ب نابراین از
پیش آزمون تا پس آزمون میزان خواب آلودگی گروه آزمایش در
مقایسه با گروه کنترل کاهشیافته است.
زمان کل خواب :اثر اصطططلی زمان برای زمان کل خواب معنادار
ا ست ( .)P=3/331 ،F=13/15هفته دوم بهطور معناداری بیشتر
از سططایر مراحل اسططت .در هفته دوم زمان کل خواب نسططبت به
پیشآزمون (=95/91تفاوت میانگین )P=3/337 ،کاهش یافت.
در هفتههای سططوم ،چهارم و پسآزمون زمان کل خواب افزایش
یافت .بهطوری که میزان زمان کل خواب در پسآزمون بهطور
معنططاداری بیشطططتر از هفتططه اول (=95/51تفططاوت میططانگین،
 ،)P=3/335هف ته دوم (=61/52ت فاوت م یانگین )P=3/331 ،و
هف ته سطططوم (=93/31ت فاوت م یانگین )P=3/392 ،بود .ت عا مل
زمان با  OSAمعنادار نی ست اما اثر ا صلی  OSAمعنادار ا ست

( .)P=3/315 ،F=1/31زمان کل خواب سططط متوسططط 75/13
دقیقه کمتر از سط شدید است .اثر تعامل زمان و گروه معنادار
نبود ( )P=3/716 ،F =1/11بنابراین تغییرات زمان کل خواب از
پیش آزمون تا پس آزمون بین گروه آز مایش و کنترل ت فاوت
نداشت.
ز مان در رختخواب :اثر اصطططلی ز مان برای ز مان در رختخواب
معنادار اسطططت ( .)P=3/331 ،F=91/19در هفته دوم زمان در
رختخواب به طور معناداری کمتر از پیشآزمون (=82/11تفاوت
میططانگین )P=3/331 ،و هفتططه اول =87/13تفططاوت میططانگین،
 )P=3/331بود .در هفتههای سوم ،چهارم و پسآزمون زمان در
رختخواب افزایش یا فت ا ما ک ما کان کمتر از هف ته اول و
پیش آزمون بود ( .)P>3/331ت عا مل ز مان با  OSAمع نادار
نی ست اما اثر ا صلی  OSAمعنادار ا ست (.)P=3/393 ،F=1/21
زمان در رختخواب سط متو سط  96/19دقیقه کمتر از سط
شططدید اسططت .اثر تعامل زمان و گروه معنادار بود (،F =17/53
 )P=3/331بنابراین کاهش زمان در رختخواب از پیشآزمون تا
پسآزمون برای گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بود.
کارایی خواب :اثر اصططلی زمان برای کارایی خواب معنادار اسططت
( .)P=3/331 ،F=29/32در مقای سه با پیشآزمون میزان کارایی
خواب هفته دوم (=5/12تفاوت میانگین ،)P=3/373 ،هفته سوم
( =19/15تفططاوت میططا ن گ ین ،)P=3/331 ،ه فتططه چهططارم
(=11/75تططفططاوت مططیططانططگططیططن )P=3/331 ،و پططس آزمططون
(=11/27تفاوت میانگین )P=3/331 ،افزایش داشت .تعامل زمان
با  OSAو اثر ا صلی  OSAمعنادار نبود .اثر تعامل زمان و گروه
معنادار بود ( )P=3/331 ،F =11/71بنابراین کارایی خواب گروه
آز مایش در م قایسطططه با گروه کنترل از مرح له پیش آزمون به
پسآزمون افزایش بیشتری داشت.
بی داری بعد از شططروع خواب :اثر اصططلی زمان برای بیداری بعد از
شروع خواب معنادار است ( .)P=3/331 ،F=71/15در مقایسه با
پیش آزمون بیططداری بعططد از شطططروع خواب در هفتططه دوم
(=99/63تفاوت میانگین ،)P=3/331 ،هفته سوم (=95/12تفاوت
م یانگین ،)P=3/331 ،هف ته چ هارم (=91/12ت فاوت م یانگین،
 )P=3/331و پس آزمون (=71/17ت فاوت م یانگین)P=3/331 ،
کاهش داشططت .تعامل زمان با  OSAو اثر اصططلی  OSAمعنادار
نبود .اثر تعامل زمان و گروه معنادار بود ()P=3/311 ،F =9/12
بنابراین بیداری بعد از شروع خواب گروه آزمایش در مقای سه با
گروه کنترل از مرحله پیشآزمون به پسآزمون کاهش بی شتری
داشت.

مریم طالبی  /تأثیر درمان شناختی و رفتاری بیخوابی بر شاخصههای خواب در مبتالیان به بیخوابی و وقفه تنفسی انسدادی
تأخیر شططروع خواب :اثر اصططلی زمان برای تأخیر شططروع خواب
معنادار اسططت ( .)P=3/311 ،F=6/11در مقایسططه با پیشآزمون
تأخیر شطططروع خواب در پس آزمون (=15/68ت فاوت م یانگین،
 )P=3/378کاهش داشطططت .تعامل زمان با  OSAو اثر اصطططلی
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 OSAمعنادار نبود .اثر تعامل زمان و گروه معنادار بود (=1/81
 )P=3/393 ،Fب نابراین تأخیر شطططروع خواب گروه آز مایش در
م قایسطططه با گروه کنترل از مرح له پیش آزمون به پس آزمون
کاهش بیشتری داشت.

جدول  :9تغییرات خوابآلودگی و پارامترهای خواب در گروه آزمایش
خوابآلودگی

عرض از مبدأ

512/88

1

761/11

3/331

OSA

2/51

1

761/11

3/317

زمان

16/26

1

719/11

3/331

زمان*OSA

3/85

1

719/11

3/817

عرض از مبدأ

7336/69

1

761/69

3/331

OSA

زمان کل خواب (دقیقه)

زمان در رختخواب (دقیقه)

کارایی خواب (درصد)

بیداری بعد از شروع خواب (دقیقه)

تأخیر شروع خواب (دقیقه)

زمان

13/15

1

717/19

3/331

زمان*OSA

3/36

1

717/19

3/811

عرض از مبدأ

1796/61

1

761/95

3/331

OSA

1/21

1

761/95

3/393

زمان

91/19

1

181/58

3/331

زمان*OSA

3/31

1

181/58

3/175

عرض از مبدأ

1139/81

1

765/92

3/331

OSA

7/16

1

765/92

3/118

زمان

29/32

1

713/79

3/331

زمان*OSA

3/28

1

713/79

3/922

عرض از مبدأ

111/95

1

769/88

3/331

OSA

7/13

1

769/88

3/313

زمان

71/15

1

777/11

3/331

زمان*OSA

1/15

1

777/11

3/125

عرض از مبدأ

761/18

1

767/31

3/331

OSA

7/63

1

767/31

3/138

زمان

6/11

1

798/57

3/311

زمان*OSA

9/99

1

798/57

3/361

جدول  :4مقایسه تغییرات خوابآلودگی و پارامترهای خواب در گروه آزمایش و کنترل
خوابآلودگی

عرض از مبدأ

518/65

1

16

3/331

زمان

7/91

1

16

3/197

گروه

1/85

1

16

3/393

زمان*گروه

2/31

1

16

3/331

عرض از مبدأ

9856/31

1

16

3/331

زمان

1/71

1

16

3/339

گروه

3/13

1

16

3/256

زمان*گروه

1/11

1

16

3/716

عرض از مبدأ

5371/12

1

16

3/331

زمان

11/13

1

16

3/331

گروه

7/57

1

16

3/115

زمان*گروه

17/53

1

16

3/331

عرض از مبدأ

9811/16

1

16

3/331

زمان

16/28

1

16

3/331

گروه

1/81

1

16

3/127

زمان*گروه

11/71

1

16

3/331

عرض از مبدأ

111/89

1

16

3/331

زمان

11/87

1

16

3/331

گروه

9/21

1

16

3/356

زمان کل خواب (دقیقه)

زمان در رختخواب (دقیقه) می

کارایی خواب (درصد)

بیداری بعد از شروع خواب (دقیقه)
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متغیر وابسته

اثر

F

درجه آزادی صورت

درجه آزادی مخرج

سطح معناداری

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1399.6.1.7.6

1/31

1

761/69

3/315

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09
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اثر

F

درجه آزادی صورت
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تأخیر شروع خواب (دقیقه)

زمان*گروه

9/18

1

16

3/311

عرض از مبدأ

768/58

1

16

3/331

زمان
گروه
زمان*گروه

1/66
7/15
1/81

1
1
1

16
16
16

3/399
3/115
3/393

بحث

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09
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بر ا ساس نتایی حا صل از تحلیل یافتهها ،ن شان میدهد که بین
میانگین نمرات پسآزمون مؤلفههای تأخیر شططروع خواب ،زمان
در رختخواب ،اولین بیداری پس از شروع خواب ،کارایی و میزان
خواب آلودگی گروه آزمایش در مقایسطه با گروه کنترل از مرحله
پیشآزمون به پسآزمون تفاوت معناداری وجود داشطططته اما در
زمان کلی خواب تفاوت وجود نداشته است؛ که نشاندهنده این
اسططت که روش درمان شططناختی رفتاری خواب در این مؤلفهها
تأثیر مث بت دارد .همچنین میزان خواب آلودگی و ز مان کلی
خواب و ز مان در رختخواب بودن در گروه بی ماران با وق فه
تنف سی متو سط کمتر از گروه وقفه تنف سی شدید بود .در گروه
آز مایش میزان خواب آلودگی آزمودنی ها از هف ته دوم به ب عد
کاهش یا فت به گو نه ای که م یانگین خواب آلودگی پس آزمون
بهطور معنیداری کمتر از پیشآزمون بوده اسطططت این مسطططئله
نشاندهنده تأثیر درمان شناختی رفتاری بر آزمودنیها میباشد.
همچنین مؤل فه ز مان کلی خواب در هف ته دوم نسططط بت به
پیشآزمون کمتر اما در هفتههای سططوم و چهارم روند افزایشططی
داشطططت .ز مان در رختخواب بودن در هفته سطططوم و چهارم و
پس آزمون افزایش یافت اما این روند افزای شی کمتر از هفته اول
و پیشآزمون بود .میزان کارایی خواب در طول هفتههای درمان
بی شتر شده و میزان تأخیر شروع خواب و اولین بیداری پس از
شطططروع خواب نیز در هف ته های در مانی کمتر شطططده و بهبود
پیداکرده اسطططت .این یافتهها همسطططو با نتایی مطالعات کایل و
همکاران [ ،]71سطططووییت من و همکاران( )7373و (،)7311
وکولین و همکاران(،)7311میلر و همکاران ( )7311میباشد.
در تبیین اثربخشی آن میتوان گفت که در این روش به افراد
آموزش داده میشود که افکار و احساسهای خود را بدون قضاوت
مشاهده کنند و با محدودسازی مدتزمان خوابیدن در
رختخواب ،مدت خواب را کاهش دهند تا دوره خواب تثبیت شود
که این مسئله از طریق شکلگیری تدریجی روابط شرطی بین
محیط اتاقخواب و وضعیت برانگیختگی و هوشیاری انجام
میشود و بدین ترتی طول مدت بیداری در ش کاهش مییابد.
تا تعادل راحت و رضایتبخش بین زمان در رختخواب ،زمان
خواب و میزان خوابآلودگی در روز حاصل شود [.]15
اسططتفاده از این درمان به بیماران این توانایی را میدهد تا نقاط
ضططعف خواب خود را شططناسططایی کرده و تغییر دهند درواقع این
شطططیوه درمانی از طریق تمرکز بر اعمال محدودیت خواب انجام

گرفت که پس از یک هفته ،اح ساس خوابآلودگی یهنی روزانه
در ت عداد ز یادی از بی ماران مبتال به بی خوابی و اختالل وق فه
تنفسططی خواب به مقداری کم ولی قابلتوجه و معنیدار افزایش
یا فت .ا ما باوجود بهبود تدریجی ز مانِ به خواب رفتن ،اولین
ب یداری پس از به خواب رفتن و افزایش کیف یت کلی خواب
بی ماران در طول در مان ،ز مان کل خواب در دو گروه ت فاوت
چندانی نداشططت .ولی پس از هفته دومِ محدودیت خواب ،میزان
خوابآلودگی به سط پیش از شروع درمان بازگشت و تا انتهای
درمان در همین سط باقی ماند .این تغییرات شدید لزوم ر صد
کردنِ دقیق عالئم و راهن مایی کردن بی مار در باره روش های
مدیریتِ عوارض جانبی خواب آلودگی در مراحل آغازین اعمال
م حدود یت خواب را بیش ازپیش مشطططخص می ک ند .نتی جه
بهدسطططتآمده در مؤلفه زمان کل خواب نیز همسطططو با پژوهش
مورین و همکاران ( ،)7331کایل و همکاران ( )7311میباشططد
که در این پژوهشها نیز در طی ارزیابیهای پلی سططومنوگرافی
زمان کل خواب ،حداقل بعد از چهار جلسطططه درمان شطططناختی
رفتاری به سط پایه بازمیگردد و ن شان میدهد که  CBTاثر
درمانی خود را ،از طریق اصطططالح خواب به طور عملی انجام
میدهد؛ که در پژوهش حاضطططر با توجه به لزوم درمان CPAP
درمان محدودیت خواب فقط در طی چهار جل سه اجرا شد [,6
.]75
در تحل یل این یاف ته ها که ن تایی پژوهش های لوواتو (،)7311
میلر ( ،)7311کایل ( ،)7311نیز مؤید آن می باشطططد ،می توان
گفت که درمان شطناختی رفتاری برای بیخوابی بهعنوان درمان
اولیه به بیماران مبتالبه اختالل وقفه تنف سی و بیخوابی تو صیه
میشود ولی بااینحال در مورداستفاده از روش محدودیت خواب
برای بیمارانی که وقفه تنفسطططی خوابشطططان درماننشطططده و با
خواب آلودگی روزا نه فزای نده ای شطططروع به در مان می کن ند
مالحظات مهم و قابلدرکی وجود دارد .دغدغه اصطططلی در این
مورد این اسططت که بیماران مبتالبه وقفه تنفسططی خواب ممکن
اسططت نسططبت به اثرات محدودیت مقطعی خواب آسططی پذیری
بیشططتری داشططته باشططند و این امر بهنوبه خود احتمال افزایش
خوابآلودگی در روز و بروز حوادث گوناگون را بیشتر میکند.
در مقایسه با گروه کنترل ،درمان شناختی رفتاری برای بیخوابی
در گروه پسآزمون با استمرار میزان خوابآلودگی منجر نشد و
با بهبود بیشترِ کیفیت خواب ،تأخیر در شروع خواب و اولین
بیداری پس از به خواب رفتن همراه بود .این نتایی مجموعاً حاکی
از آن است که درمان شناختی رفتاری برای بیخوابی وقتی
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درست به کار گرفته شود ،برای درمان نوعی از بیخوابی که با
اختالل وقفه تنفسی خواب متوسط یا شدید همراه باشد درمانی
امن و مؤثر به شمار میرود [.]1
نگرانی که در اب تدای این پژوهش وجود داشطططت این بود که
بیماران مبتالبه بیخوابی و وقفه تنفسطططی که از وقفه تنفسطططی
خواب شطططد ید نیز رنی می بر ند ممکن اسطططت در طول دوره
محدودیت خواب ،ن سبت به اثرات نا شی از کمخوابیهای شبانه
و پیدرپی آ سی پذیری بی شتری دا شته با شند؛ اما با توجه به
بررسطططی و م قایسطططه ی متغیر های خواب و خواب آلودگی بین
بیماران مبتالبه وقفه تنفسططی متوسططط و شططدید هیچ تفاوتی در
ی اعمططال
متغیرهططای خواب یططا خواب آلودگی در بططازه هفتگ ِ
محدودیت خواب ،مشطططاهده نشطططد؛ که این یافته نیز مشطططابه با
پژوهش پتینسون در سال  7373نیز میباشد [.]76
این ن تایی مجمو عاً از این ا یده ح ما یت می ک ند که در مورد
بیماران مبتالبه بیخوابی که بهصطططورت همزمان از اختالل وقفه
تنفس طیِ متوسططط و شططدید رنی میبرند و همچنین بیمارانی که
ق بل از آ غاز در مان هم روز ها د چار خواب آلودگی بود ند ،با ید
پیش از شروع درمان  ،CPAPلزوم ا ستفاده از درمان شناختی
رفتاری برای بی خوابی را نیز موردبررسطططی قرارداد .با توجه به
تأثیرات مثبت و اثبات شطططده در مان شطططناختی رفتاری برای
بی خوابی در بهبود عالئم بی خوابی و مت عاق باً افزایش کاربرد
 ،CPAPافزایش خفیف خواب آلودگی روزانه به مدت یک هفته
در طول درمان شطططناختی رفتاری بیخوابی ،احتماالً عارضطططه
جانبی کوچکی است که اکثر پزشکان و نیز مبتالیان بیخوابی و
وقفه تنفسی از آن چشمپوشی خواهند کرد.

محدودیتهای متعددی باید در نظر گرفته شططود .پروتکل فعلی
درمان شططناختی رفتاری برای بیخوابی از چند جهت با سططایر
پروتکلهای شطططناختی رفتاری برای بیخوابی تفاوتهای مهمی
دارد که ممکن است قابلیت تعمیم این نتایی را محدود کند .اول
اینکه درمان شططناختی رفتاری برای بیخوابی را طی جلسططاتی
چهارهفتهای (بهجای جل سات ا ستاندارد  6تا  8دفعهای) برگزار
کردیم تا از تأخیر در پیشطططر فت بی ماران به در مان CPAP
جلوگیری شططود .درمان شططناختی رفتاری برای بیخوابی شططامل
درمان کنترل محرک نیست .با توجه به ارتباط بین اختالل وقفه
تنفسی درماننشده و خوابآلودگی در طول روز ،بیماران مبتالبه
بیخوابی و وقفه تنفسطی مشطکالت کمتری در شطروع خواب در
شطططروع شططط بیان میکنند و مشطططکالت ،بیشطططتر با بیداری
طوالنیمدت شططبانه در طول شطط که توسططط برانگیختگیهای
مکرر پس از وقفه تنفسططی از خواب میباشططد؛ بنابراین مداخله
شطططناختی رفتاری برای بیخوابی روی اعمال محدودیت خواب
متمرکز شد که میتواند پیشرفتهایی را در تأخیر شروع خواب،
بیدار شدن از خواب در ش و کیفیت خواب ایجاد کند.

نتیجهگیری

پیشنهادات

خواب آلودگی روزا نه بی مارانِ این پژوهش در طول هف ته اولِ
محدودیت خواب اندکی افزایش یافت و در طول هفتههای بعدی
مجدداً به سططط پیش از درمان بازگشططت .همزمان با این اتفاق،
بی ماران ،بهبود تدریجی تأخیر در آ غاز به خواب رفتن ،اولین
بیدار شططدن پس از به خواب رفتن و بهبود کیفیت خواب را نیز
در طول هفته های درمان تجربه کردند .این پژوهش بیانگر این
است که در صورت پیاده سازی صحی  ،درمان شناختی رفتاری
برای بی خوابی برای بی ماران مبتال به بی خوابی که هم ز مان از
اختالل وقفه تنف سی متو سط و شدید هم رنی میبرند ،درمانی
مؤثر و ایمن است.

پیشططنهاد می شططود که پژوهشهای بعدی نیز ،تغییرات هفتگیِ
نقص عملکرد روزانه و متغیرهایی که به کارکردهای شطططناختی
نیططاز دارنططد مثططل زمططان واکنش ،حططافظططه ،توجططه ،تمرکز و
انعطافپذیری شططناختی را در سططط گسططتردهتری موردمطالعه
قرار دهند.

محدودیتها

تمام مراحل توسط نویسنده مقاله انجام گرفت.

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09

میزان مشارکت نویسندگان

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1399.6.1.7.6

از معاونت پژوهشی دانشگاه بابل و همچنین از کلیه بیمارانی که
بهعنوان شرکتکننده با مشارکت و همکاری خود ،ما را در اجرای
این پژوهش یاری رساندند کمال تشکر و قدردانی را داریم.

این طرح در کمی ته اخالق در پژوهش دانشططط گاه با بل با کد
 633261182ت صوی شده ا ست .با توجه به م سائل خا و
آیین نا مه ای و ضطططرورت محر ما نه بودن وضطططع یت فردی
شططرکتکنندهها فرم رضططایتنامهی اخالقی قبل از شططرکت در
پژوهش از آزمودنیها جمعآوری شد.

تضاد منافع
هیچگونه تعارضی در منافع وجود ندارد.

حمایت مالی
منابع مالی این مطالعه توسط نویسنده تأمینشده است.
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